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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/06/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

 FISIOTERAPEUTA 
 

br




 

PARTE I - FISIOTERAPEUTA 
 
01 - As fibras que descem do córtex motor formam 
coletivamente o trato corticoespinhal que também é 
denominado: 

A) trato extrapiramidal 
B) trato piramidal 
C) trato corticopiramidal 
D) trato espinotalamico 
E) trato espinocortical 

 
02 - Os nervos periféricos podem ser danificados por 
doença ou trauma, se lesão for completa, pode resultar: 

A) paralisia espástica 
B) paralisia motora espástica 
C) paralisia motora e sensorial 
D) paralisia sensorial 
E) paralisia flácida 

 
03 - Sintomas associados com a compressão do nervo 
mediano: 

A) sensibilidade aumentada 
B) sensibilidade diminuída 
C) hipertrofia dos músculos inervados pelo mediano 
D) força aumentada nos músculos inervados pelo 

mediano 
E) ausência de dor 

 
04 - Complexo de sintomas resultante de perturbação das 
conexões dos gânglios basais: 

A) síndrome de sjogren 
B) síndrome de gânglios basais 
C) síndrome de parkinson 
D) síndrome de steve jonson 
E) síndrome de tunner 

 
05 - O cerebelo é principalmente responsável por 
programar: 

A) movimentos lentos 
B) movimentos desordenados 
C) movimentos desconexos 
D) movimentos rápidos 
E) movimentos desajeitados 

 
06 - Músculos extrínsecos são: 

A) que possuem fixações proximais no fêmur 
B) que possuem fixações proximais na tíbia 
C) que possuem fixações proximais no tálus 
D) que possuem fixações proximais no esterno 
E) que possuem fixações proximais no úmero 

 
07 - O flexor superficial dos dedos está localizado: 

A) embaixo do flexor radial do carpo 
B) acima do palmar longo 
C) visinho ao palmar curto 
D) visinho ou interósseo palmar 
E) acima do retináculo dorsal 

 
 
 
 

08 - Problemas nesse músculo o braço não pode ser 
elevado acima da cabeça: 

A) rombóide maior 
B) redondo menor 
C) supra espinhal 
D) serrátil anterior 
E) sebescapular 

 
09 - O músculo subescapular está localizado embaixo da 
escápula e é inervado pelos: 

A) nervos intercostais 
B) nervos abducentes 
C) nervos do quinto par 
D) nervos cutâneos 
E) NDA 

 
10 - O ligamento Y porque se assemelha a letra y, é 
também conhecido como: 

A) iliofemoral 
B) femuropatelar 
C) pubico perineal 
D) isquiofemoral 
E) pubofemoral 

 
11 - Quando um paciente está de pé com o quadril 
flexionado,isto é, o joelho tracionado para o tórax, pode 
ser averiguado a ação: 

A) do vasto medial e sartório 
B) do reto da coxa e vasto lateral 
C) apenas iliopsoas 
D) do reto da coxa e sartório 
E) apenas tensor e iliopsoas 

 
12 - Faixa fibrosa forte e larga que cobre e une as faces 
Antero-laterais dos corpos vertebrais e discos: 

A) ligamento longitudinal posterior 
B) ligamento longitudinal anterior 
C) ligamento intervertebral 
D) ligamento amarelo medial 
E) ligamento dorsal posterior 

 
13 - O ligamento transverso do atlas é mais forte que o 
dente da vértebra C2. A fratura mais comum do dente 
ocorre em: 

A) sua lateralidade 
B) seu ápice 
C) seu corpo 
D) sua base 
E) seu arco dorsal 

 
14 - Os ligamentos alares são mais fracos do que o 
ligamento: 

A) transverso do atlas 
B) transversais internos 
C) oblíquos interno 
D) alares maior 
E) alares menor 
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15 - Algumas vezes após um parto difícil, há sangramento 
entre pericrânio e a calvária do bebê, geralmente sobre um 
osso parietal. Esse distúrbio benigno é conhecido como: 

A) hemicraniomatoma 
B) subhematoma 
C) cefalematoma 
D) hematoma peridural 
E) equimose dural 

 
16 - Sobre pia-máter marque a alternativa correta: 

A) camada vascularizada 
B) camada avascular 
C) camada fibrosa 
D) camada fina intermediária 
E) todas erradas 

 
17 - Sobre a artéria basilar, marque a correta: 

A) relaciona-se com o círculo de Willis 
B) formada pela união das artérias vertebrais 
C) é a continuação da artéria carótida interna 
D) é a continuação da artéria carótida externa 
E) emite ramos para os seios cavernosos 

 
18 - Os sintomas dos ataques isquêmicos transitórios 
podem ser : 

A) nunca tonteira 
B) nunca atordoamento 
C) síncope e parestesias 
D) sempre cambaleio 
E) todas corretas 

 
19 - O nervo infratoclear é um: 

A) ramo menor da trifurcação 
B) ramo cutâneo como lacrimal 
C) ramo terminal do nervo nasociliar 
D) ramo comunicante apenas 
E) nervo superior do trigemio 

 
20 - Parte drenada pela veia facial que pode relacionar-se 
com problemas circulatórios e neurológicos: 

A) parte anterior do couro cabeludo 
B) nervo alveolar anterior 
C) nervo alveolar posterior 
D) nervo palatino 
E) nervo trigêmio 

 
21 - Faz parte do tratamento da tuberculose pulmonar: 

A) amoxicilina e pirazinamida 
B) azitromicina e nimesulida 
C) sulfametazona e dipirona 
D) rifampicina, isoniazida e pirazinamida 
E) apenas antibióticos contra a bactéria 

 
22 - No tórax os ramos viscerais ímpares do plano vascular 
anterior são as: 

A) artérias brônquicas 
B) artérias frênicas 
C) artérias esofágicas 
D) artérias mediastinais 
E) artérias comunicantes 

 

23 - Sobre broncografia, que é um exame radiológico da 
árvore traqueobrônquica,marque a alternativa correta: 

A) bastante realizada para diagnóstico de tumores 
B) raramente é realizada hoje 
C) muito utilizada pelo baixo custo e diagnóstico 

precoce 
D) não pode ser substituída por tomografia 
E) N.D.A 

 
24 - Com relação aos quadrantes abdominais, no quadrante 
inferior direito podemos encontrar: 

A) estômago e apêndice 
B) baço e útero 
C) baço e pâncreas 
D) ceco e ovário 
E) N.D.A. 

 
25 - São rotadores laterais: 

A) tensor da fascia lata e piriforme 
B) tensor e grácil 
C) piriforme obturador interno 
D) glúteo mínimo e semitendíneo 
E) glúteo máximo e glúteo médio 

 
26 - A fáscia cervical consiste em 3 lâminas: 

A) superficial,pré-traqueal e pré-vertebral 
B) bainha carótica, pré-traqueal e superficial 
C) bainha carótica , bainha nucal e pré-traqueal 
D) bainha pré-traqueal,superficial e nucal 
E) N.D.A. 

 
27 - Lesão nesse nervo pode causar zumbido e vestigem: 

A) nervo abducente 
B) nervo facial 
C) nervo hipoglosso 
D) nervo vestibulococlear 
E) nervo oftálmico 

 
28 - Tumor benigno de crescimento lento das células do 
neurolema 

A) neuroma acústico 
B) neuroma de células gigantes 
C) neuroma de do nervo facial 
D) ameloblastoma 
E) adecarcinoma 
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PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte. 
 
 Antigamente, falava-se em reformismo ou 
socialismo, termos que, embora não isentos de 
ambivalência, indicavam a intenção básica de corrigir 
desequilíbrios na repartição do poder político ou econômico 
em favor dos mais débeis. Modernização, ao contrário, 
evocaria em certas condições o que foi descrito por 
intérpretes da evolução histórica brasileira como 
“modernização conservadora”. É um processo, em certos 
casos ambicioso, de alteração política, chegando mesmo às 
vezes à mudança de regime – a Independência, a 
Proclamação da República, a Revolução de 30 –, mas sem 
tocar em profundidade nas estruturas sociais e econômicas. 
Dirigentes antigos são substituídos por “modernos”, esses 
dispõem-se até a cooptar membros da velha classe dirigente 
– a exemplo dos conselheiros do Império, Rodrigues Alves 
e Afonso Pena, elevados a presidentes da República –, mas 
não há transformações para valer nas posições respectivas 
de dominadores e dominados em termos de poder ou de 
riqueza. 

(Rubens Ricúpero) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A proposta da distribuição desequilibrada do poder 
político partia tanto do “reformismo” como do 
“socialismo”. 
II- De acordo com o quadro proposto pelos “modernos” é 
possível ocorrer verdadeiras transformações nas estruturas 
sociais e econômicas. 
III- A “modernização” é capaz de produzir intensas 
mudanças políticas, porém não modifica a assimetria das 
relações, seja no que se refere a “poder” seja no que diz 
respeito a “distribuição da riqueza”. 

A) Estão corretos itens I e III. 
B) Estão corretos itens II e III.  
C) Todos estão corretos. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas item III está correto. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I- O vocábulo “débeis” foi empregado no texto com o 
significado de “fraco, frágil”. 
II- Verifica-se ao texto uma maior formalidade ao trocar a 
expressão “para valer” por “significativas”. 
III- Em “falava-se”, o “se” exerce a função sintática de 
objeto direto. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Apenas o item II está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
 
 
 
 
 
 

31 - Observando a grafia das palavras destacadas nas 
frases seguintes, assinale a alternativa que apresenta erro: 

A) Se não houver seriedade, o país não sairá da 
situação melancólica em que se encontra. 

B) São espíritos afins. 
C) Os primeiros colonizadores surgiram há cerca de 

quinhentos anos. 
D) Não vejo nada demais em sua atitude! 
E) Aonde querem chegar com essas atitudes? 

 
32 - Considerando-se as palavras: bônus, vaivém, fé, 
bússola, assinale a única descrição quanto à acentuação 
que não se refere a uma delas: 

A) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona 
terminada em US. 

B) A palavra é acentuada porque é um monossílabo 
tônico terminado em E. 

C) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em E. 

D) A palavra é acentuada porque é uma 
proparoxítona. 

E) A palavra é acentuada porque é uma oxítona 
terminada em EM. 

 
33 - No período: “O importante, insistiam todos, era que o 
plano desse certo”, as vírgulas foram usadas com a 
seguinte finalidade: 

A) para separar orações intercaladas 
B) para separar orações adjetivas explicativas 
C) para separar orações reduzidas 
D) para separar orações substantivas  quando 

antepostas à principal 
E) para separar orações coordenadas sindéticas 

 
34 - Identifique a sequência em que se classificou uma 
palavra, quanto ao processo de formação, de forma errada: 

A) apelo, afago, perda (derivação regressiva) 
B) indispensável, reposição, acariciar (derivação 

prefixal e sufixal) 
C) ensaboar, esfriar, amadurecer (derivação 

parassintética) 
D) furioso, pescador, fechadura (derivação sufixal) 
E) incapaz, premeditar, antebraço (derivação 

prefixal) 
 
35 - Classifique corretamente os termos integrantes 
destacados: 
 “Elegeram-me representante da classe.” 
 “Temos sido fiéis aos nossos princípios.” 
Respectivamente temos: 

A) objeto direto e complemento nominal 
B) objeto indireto e complemento nominal 
C) objeto direto e objeto indireto 
D) objeto direto pleonástico e objeto indireto 
E) objeto direto pleonástico e objeto direto 
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36 - Assinale a alternativa cuja classificação da oração em 
destaque está incorreta: 

A) Tenho certeza de que ainda há esperanças. (oração 
subordinada substantiva completiva nominal) 

B) Nosso desejo era encontrares o teu caminho. 
(oração subordinada substantiva predicativa) 

C) Sinto mudarem as mentalidades. (oração 
subordinada substantiva objetiva direta) 

D) Lembre-se de auxiliar-me em algumas tarefas 
(oração subordinada substantiva subjetiva) 

E) N. D. A. 
 
37 - Indique a alternativa em que o sinal indicativo de 
crase é facultativo: 

A) Cheguei à casa de meus pais. 
B) Prefiro a tela da direita à da esquerda. 
C) Resolvei vestir-se à moda de James Dean. 
D) Aludi àquele jardim. 
E) Correu até à porta da frente e abriu-a. 

 
38 - Assinale a alternativa cuja sequência enumera 
corretamente as frases: 
( 1 ) concordância verbal correta. 
( 2 ) concordância verbal incorreta. 
 

(   ) Mais de um parlamentar se ofendeu na tumultuada 
sessão de ontem. 
(   ) A maioria dos alunos participou da reunião. 
(   ) As Minas Gerais são inesquecíveis. 
 

A) 2, 2, 1 
B) 2, 1, 2 
C) 2, 1, 1 
D) 1, 2, 2 
E) 1, 2, 1 

 
39 - Indique a alternativa em que há erro quanto à 
regência: 

A) Essas medidas visam uma reestruturação do 
ensino público. 

B) Queremos muito aos nossos companheiros. 
C) Assisti muitos anos naquela velha casa de fazenda. 
D) Liberdade implica responsabilidade. 
E) Ainda aspiro a um país melhor. 

 
40 - Nas orações: 
“Faria isso mil vezes se fosse preciso.” 
“Falta-lhe inteligência para compreender isso.” 
 Encontramos, respectivamente, as seguintes 
figuras de linguagem: 

A) antítese e eufemismo 
B) hipérbole e eufemismo 
C) hipérbole e prosopopeia 
D) ironia e eufemismo 
E) hipérbole e gradação 
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